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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 29. srpna 2011

RM schvaluje:I. 
– ukončení smlouvy o dílo č. S 45/2003 (sezónní údržba 

zeleně) uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a paní 
Taťánou Součkovou, M. Majerové 1090, 584 01 Ledeč 
nad Sázavou.

– dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 147/2008 ze dne 18. 8. 
2008 (monitoring skalních masivů) uzavřený mezi Měs-
tem Ledeč nad Sázavou a RNDr. Josefem Stemberkem, 
CS. – IG Ateliér.

– pronájem na dobu 25 let, část pozemku parc. č. 2215/54 
cca 95 m2  v k.ú. Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží 
panu Ing. Václavu Vavřičkovi CSc. bytem Pardubice, ul. 
Bartoňova čp. 846 za částku 1.200,- Kč/rok.

– dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OdMI 59/2011-N ze 
dne 23. 6. 2011 na pronájem garáže v budově polikliniky 
v Ledči nad Sázavou s panem Janem Tesárkem, Víckovi-
ce č. 5 s platností od 1. 9. 2011. 

– dodatek č. 7 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
ze dne 20. 12. 2004 na pronájem nebytových prostor v bu-
dově polikliniky v Ledči nad Sázavou s nástupcem spo-
lečnosti s Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč 
nad Sázavou s platností od 1. 9. 2011.

– dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
ze dne 20. 12. 2004 na pronájem nebytových prostor v ne-
mocnici Háj v Ledči nad Sázavou s nástupcem společ-
nosti s Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, Ledeč nad 
Sázavou s platností od 1. 9. 

– zhotovitele na projektovou dokumentaci na akci „Výměnu 
oken komplexu budov ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou“ 
fi rmu Stránský – Ing. Stránský, projektová, realitní a staveb-
ní společnost, Sokolovská 236, Ústí nad Orlicí za nabídko-
vou cenu 33.000,- Kč.

– výběr dodavatele „Varovného a vyrozumívacího systému 
pro město Ledeč nad Sázavou“ a to fa KonekTel, a.s., se 
sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice za celkovou na-
bídnutou cenu 2.998.042,- Kč bez DPH a doporučuje za-
stupitelstvu města schválení smlouvy na zhotovení díla 
s výše uvedenou fi rmou. 

– zrušení výběrového řízení veřejné zakázky na dodavatele 
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro Ledeč 
nad Sázavou“. 

– pronájem bytu zvláštního určení č. 1317, ul. 5. května 
1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou služ-
bou paní Marii Krčilové, bytem Ledeč nad Sázavou, Petra 
Bezruče 1098 a to na dobu určitou od předání uvolněného 
bytu dědici na dobu jednoho roku. Rada města schvaluje 
nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1286,- měsíčně.

– žádost o.s. Molekul o povolení ke vstupu do jeskyně Pod 
Šeptouchovem u příležitosti „Dne ledečských památek“ 
ve dnech 17.–18. 9. 2011.

– uzavření dohody na splátkový kalendář na úhradu pokuty 
z přestupkového řízení s Josefem Kocsisem, bytem Ledeč 
nad Sázavou, ul. M. Majerové 924.

– ceník Tělocvičny při ZŠ Nádražní, platný od 1. 9. 2011.

RM neschvaluje:II. 
– Zdeňce Lebedové žádost o výměnu bytu č. 8 v domě čp. 

77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou za byt č. 8 v domě 
čp. 572, ul. Jaroslava Haška v Ledči nad Sázavou. V tom-
to případě nejsou naplněny zákonné podmínky ustanovení 
§ 715 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů.

– žádost o.s. Molekul o povolení ke vstupu do věže poli-
kliniky, městské šatlavy u příležitosti „Dne ledečských 
památek“ ve dnech 17.–18. 9. 2011.

10.–11. 9. MUDr. Pullman Josef,
Česká Bělá 122 603 989 746

17.–18. 9. MUDr. Vašíčková Magda,
Šubrtova 2170, H. Brod 569 421 329

24.–25., 28. 9. MUDr. Beránková Marie,
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 109

1.–2. 10. MUDr. Brázdová Hana,
Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790

8.–9. 10. MUDr. Ulybinová Kateřina,
Husovo nám. 12, Ledeč na Sáz. 569 722 318

15.–16. 10. MUDr. Cyrusová Eva, 
Havlíčkova 2198, H. Brod 569 432 014

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

Od září 2011 je v Nádražní ulici 267 v Ledči nad 
Sázavou otevřena prodejna s širokou nabídkou 
zboží. Najdete tu:
TRAFIKU – PAPÍRNICTVÍ – MLADOU MÓDU
Srdečně vás do této prodejny zveme k prohlídce 
i k nákupům, zejména začínající školní rok je 
časem, kdy vaše ratolesti potřebují řadu pomůcek 
a vybavení do školy. A právě takové zboží najdete 
u nás v širokém sortimentu. Těšíme se na vás!

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč nad Sázavou
a Okresní organizace Českého svazu chovatelů v H. Brodě

pořádají ve dnech 8.–9. října 2011
KRAJSKOU SOUTĚŽ OKRESŮ VYSOČINY

Jedná se o největší chovatelskou výstavu v kraji Vysočina v roce 2011. Výstava je pořádána za podpory Kraje 
Vysočina a Města Ledče n. S. Zúčastní se jí nejlepší chovatelé nejen z regionu Vysočina, ale i celé ČR. K vidění 

bude pestrá paleta chovaných druhů, plemen a barevných rázů. Výstava bude otevřena:
v sobotu 8. října v době 8–18 hodin
a v neděli 9. října v době 8–15 hodin

Bohatá tombola, občerstvení a živá hudba. Pořadatelé srdečně zvou širokou veřejnost. Přijďte zhlédnout výsledky 
celoroční práce této zájmové organizace.
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SLOVO HEJTMANA

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ I ZÁBAVU

9. ročníku pochodu Okolo Bohdanče, který bude 17. 9. 
2011 se startem od 6 do 12 hodin v Bohdanečské palírně 
a cílem tamtéž do 18 hodin. 

Trasy budou pěší v délkách 5 až 35 km, pro cyklisty 
od 10 do 70 km. Jako každý rok bude prohlídka palírny 
s ochutnávkou, na trasách otevřené kostely s možností 
prohlídky, diplom s originálním obrázkem, láhev pálenky 
pro pět nejstarších turistů a drobnosti pro děti. I letos bude 
jezdit autobus ke každému vlaku na nádraží ve Zbraslavi-
cích a zpět, takže se lidé klidně mohou vydat vlakem do 
Zbraslavic a odtud je na start a pak zpět odvezeme. Letos 
navíc bude i prohlídka stáčírny medu v nově zrekonstruo-
vané části palírny. Pochod bude úvodem do týdne oslav 10. 
výročí založení Bohdanečské palírny a při té příležitosti 
každý účastník pochodu dostane slevový kupon na nákup 
pálenky a na sportovní rybolov. Pro děti bude připravena 
možnost svezení na koni, zapůjčení rybářských prutů a vy-
zkoušení rybolovu a akvária s rybami chovanými v míst-
ních rybnících. Novinkou je i v květnu otevřená rozhledna 
Bohdanka, kterou budou moci lidé navštívit.

„Těšit“ se můžete i na vystoupení mistra kata, který 
na vybraných účastnících předvede různé druhy středo-
věkých mučení. Z předchozího je patrné, že vás čeká den 
plný pěkných zážitků.

Mojmír Ježek, tel.: 776 86 86 16 
http://www.pochody.cz/ob

Léto je za námi. Tento příjemný čas máme mimo jiné spojený s odpočinkem a dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak 
v mnohých směrech obdobím vyvrcholení jejich činností – žní doslovně i v přeneseném smyslu slova, i když klasické 
„plechové kavalérie“ už nevyjíždějí na rozsáhlé plochy. 

V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci přežili. Dnes jim ani ty 
nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat v této přímé konkurenci s daleko menšími dotace-
mi. Dovozy levnějších a často méně kvalitních potravin sítěmi obřích supermarketů z celého světa jim odebírají přiroze-
ný odbyt a nutí je často přecházet na jednostranné pěstování plodin, po nichž je bezprostřední poptávka. Tato politika EU 
je neúnosná a pro naše zemědělce likvidační. Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se 
spoléhá, že to naši venkovští hospodáři nějak ustojí. Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a řešení se nedá odkládat. 
Naše dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin je varující a pro možné krizové situace nebezpečná. Nemáme 
ani žádné důležité zásoby potravin, spoléhá se na průběžné dovozy, ale to nemusí fungovat vždy.

Příroda není fabrika, kde se dá vše přestavovat dle momentální potřeby trhu. Největším nebezpečím pro ni je narušení 
přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích 
i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, může být 
rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina je jedním z posledních krajů, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři 
snaží o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, což je nutné i pro stav půdního fondu v budoucnosti. 
Ale i zde hrozí, že ty zodpovědné hospodáře, kteří mají v sobě po předcích smysl pro onu rovnováhu v přírodě, nahradí 
časem mladší pragmatici, kteří budou i donuceni z pudu sebezáchovy myslet hlavně na ten okamžitý zisk, aby „přežili“. 
Chybí zoufale státní koncepce zemědělství, pro přírodní prostředí je rozumná regulace a péče o ni ve spolupráci s hospo-
dáři nutná. Pokud se nechceme dožít devastace tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem obtížnějších podmínkách 
než my dnes a přesto se nesnižovali k pouhému drancování přírody podle pouhých potřeb zisku na trhu.

Se samotným slovem Vysočina se i nám domorodcům zde žijícím pojí představa zeleně. O našem kraji platí dvojná-
sob než jinde, že příroda je naším největším bohatstvím. Vysočina je i zásobárnou životadárné pitné vody pro největší 
aglomerace v republice. Želivka zásobuje velkou část Prahy, vodní nádrž Vír s dalším napojením zase Brno. Ochranná 
pásma kolem těchto zdrojů vody znamenají další omezení pro naše zemědělce, kteří to chápou a respektují. Oprávněně 
ale požadují náhradu, která pro ně stále není, i když se o ní snažíme jednat.

Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, 
o různé formy propagace regionálních výrobků. Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že budeme 
přednostně kupovat české výrobky. A požadovat je nahlas v supermarketech, kde je nemají. Například málo kvalitní 
čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten náš poctivý, jehož produkce se rozšiřuje. Doufám, že časem zavoní na pul-
tech obchodů kromě česneku častěji více dalších našich chutných potravin. A taky, že český zemědělec se dočká lepších 
podmínek a bude moci citlivě hospodařit a řídit se svým zdravým selským rozumem a zkušeností předků.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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KALEIDOSKOP

V druhé polovině srpna jsme se přímo v Ledči, ale i jejím okolí téměř denně potkávali se závodníky CZECH ADVENTURE RACE 2011, což je nejtěžší 
dobrodružně expediční outdoorový závod pořádaný v naší republice, kde na čtyřčlenné smíšené týmy čekalo přes 500  km a časový limit 75 hodin nonstop. 
Silně obsazený mezinárodní závod nakonec vyhrál tým z Frýdku-Místku, díky tomu bude moci hájit české barvy na mistrovství světa v Tasmánii.
I když borci hned několikrát projeli po ledečském Tyršově nábřeží, jistě si v náročném závodě nepovšimli nově upravené pamětní desky Jaroslavu 
Sychrovskému na lávce proti sokolovně. Tak snad si tak učiníte vy na svých podzimních procházkách.

Turistické informační centrum Ledeč nad Sázavou zavedlo novou službu nejen pro turisty, ale také pro občany města. Jedná se o informační kiosek, 
který je přístupný 24 hodin denně a je zcela zdarma. Kiosek je umístěn za výlohou IC a ovládá se dotykem přes sklo. Navštívit můžete stránky 
Informačního centra, města Ledče nad Sázavou, Czech Tourismu a vyhledat si můžete i autobusové a vlakové spojení. Věříme, že si tato technická 
vymoženost najde své příznivce.
V IC si můžete také zakoupit dvě knihy věnované dráze. Nostalgie starých časů a bohatá fotodokumentace potěší nejen fajnšmekry na dráhu. Ať 
chceme nebo ne, čas dárků se blíží a tyto knihy by mohly potěšit.

Poslední prázdninový víkend ožil ledečský hrad divadlem. Ochotníci z DS Mimochodem představili publiku antickou tragikomedii „Zapomeňte na 
Hérostrata“ v podání kutnohorského spolku DS Tyl. 
Představení bylo plánované pro dolní nádvoří hradu, ale nejen předpověď počasí, ale i skutečný déšť způsobily, že se odehrálo v divadelním sále. 
Na diváky čekalo překvapení v interiéru hradu v podobě stupňovitého hlediště, které ochotníci přes prázdniny vybudovali. Zpříjemnili tak i divákům 
v zadních řadách výhled na jeviště. Kutnohoráci předvedli brilantní výkony a role Hérostrata v podání Michala Smrkovského zanechala v paměti 
návštěvníků příjemnou vzpomínku. A tak, ačkoliv přes nepřízeň počasí dorazilo méně diváků, byla akce vydařená.
Příznivci multižánrové hudby si přijdou na své 17. září na FESTU na louce pod Sechovem a ti, kteří dávají přednost profesionálům se jistě 
nachystají na listopadové ledečské vystoupení Jakuba SMOLÍKA.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2011

POŠKODIL OPLÁŠTĚNÍ KOMÍNA – z přečinu 
poškození cizí věci je podezřelý 18letý mladík 
z Havlíčkobrodska. Jmenovaný počátkem měsíce 
července úmyslně opakovanými údery rukou 
poškodil čistící prvek nerezové části komína u domu 
v ulici Mostecká v Ledči nad Sázavou. Tím způsobil 
majitelce škodu ve výši nejméně 5.400 Kč. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření 
ze shora uvedeného přečinu.

AUTO NENÍ TREZOR – v úterý 23. 8. v době od půlnoci do 15 hodin se 
neznámý pachatel vloupal do osobního automobilu, který byl zaparkován na 
dvoře u rodinného domu v obci Vrbka. Zloděj vnikl do vozidla nezjištěným 
způsobem a ze zadního sedadla odcizil volně odloženou kulovnici zn. 
Rössler vzor Titan 6. Majiteli tím způsobil škodu 33 tisíc korun. Po pachateli 
i odcizené zbrani policisté pátrají.
VÝTRŽNICTVÍ NA DISKOTÉCE – z přečinu výtržnictví a pokusu 
těžkého ublížení na zdraví je podezřelý 25letý muž ze Světelska. V sobotu
27. 8. v nočních hodinách v průběhu probíhající diskotéky na fotbalovém hřišti 
v obci Kožlí po předešlé rozepři s 18letým mladíkem z doposud nezjištěné 
příčiny vytáhl střelnou zbraň, ze které několikrát vystřelil. Jmenovanému 
mladíkovi přitom způsobil zranění pravého stehna a levé paže, které si 
vyžádalo lékařské ošetření bez pracovní neschopnosti. Zbraň i s pouzdrem 
policisté na místě zajistili.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč nad Sázavou

Break Dance (nad 10 let) 
Taneční skupina ŠMOULATA (4–7 let) 
Taneční skupina HAPPY DANCE (7–12 let)
Taneční skupina TYGŘÍCI (6–10 let)
Taneční skupina KOMETKY (10–15 let)
Taneční skupina ZIVNS (nad 15 let)
Házená začátečníci (předškoláci – 1. třída)
Házená dívky I (2.–4. třída)
Házená dívky II (4.–7. třída)
Házená dívky III (8. třída – 18 let)
Házená chlapci (2.–4. třída)
Tenis s Petrem I (8–9 let)
Tenis s Petrem II (12–13 let)
Tenis s Markem III (9–12 let)
Tenis s Markem IV (12–16 let)
Tenis s Bárou a Pájou (6–8 let)
Atletika I – začátečníci(od 2. tříd)
Atletika II – pokročilí
Rekreační volejbal (od 5. tříd) 
Florbal (od 4. tříd)
Šachy I (1.–4. třída)
Šachy II (5.–9. třída)
Keramický kroužek I (1.–5. třída)
Keramický kroužek II (6.–9. třída)
Malujeme a vyrábíme (3.–9. třída)

Korálkování (1.–9. třída)
Angličtina pro nejmenší I (4–6 let)
Angličtina pro nejmenší II (6–8 let)
Angličtina pro děti (7–10 let) 
Angličtina pro studenty – příprava k maturitě 
Bezva hrátky pro předškoláky (předškoláci) 
Klub deskových her (od 3. tříd)
Má dáti-dal „účetnictví není problém“ 
(pro studenty) 
Kurzy pro dospěláky
Aerobic se Štěpánkou 
Stepaerobic s Evou 
Posilování pro všechny 
Orientální tance I – středně pokročilí
Orientální tance II – pokročilí skupina 
SAFEJA
Keramický kroužek pro předškoláky 
a rodiče III
Keramika pro dospělé IV
Angličtina – pokročilí
Angličtina – mírně pokročilí 

Bližší informace na telefonu 569 726 415 
a na stránkách www.svcledec.cz 
Uzávěrka přihlášek 16. září 2011.

SVČ Ledeč nabízí pro školní rok 2011–2012
Zájmové vzdělávání pro děti a mládež

SITUACE NA TRHU PRÁCE 
V MIKROREGIONU 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu 
Ledeč n. S. činila k 31. 8. 2011 celkem 

8,92  %, což bylo 461 uchazečů o zaměst-
nání (z toho 262 žen). Přímo ve městě 
Ledeč n. S. bylo 267 nezaměstnaných, 
míra nezaměstnanosti zde byla 8,54  %. 

Počet volných pracovních míst na 
Ledečsku činil k 31. 8. 2011 celkem 11 

míst. Na jedno volné pracovní místo 
připadlo na Ledečsku 41,91 uchazeče 

o zaměstnání.

Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese H. Brod činila k 31. 7. 2011 

celkem 8,14 %. 

AK Plast s.r.o. Ledeč n.Sáz.
Přijmeme pracovníka 

na pozici
OBCHODNÍ ASISTENTKA

Pro bližší informace volejte 
569 720 764
nebo pište na 

akplast@akplast.cz

PRODÁM 
zahradu se zděným domem. 

Lokalita Svatá Anna u Pelhřimova, 
po menší úpravě možnost 

celoročního bydlení.
Kontakt: 737 888 718

CATERING PRO VAŠE 
SLAVNOSTNÍ UDÁLOSTI

Nabízím vám své služby pro 
podnikové i rodinné akce: 

narozeniny, svátky, dětské party 
a další milé události. Připravím 

studenou i teplou kuchyni 
včetně výzdoby místnosti, 

zahradních prostor a samozřejmě 
i obsluhu. Po dohodě s vámi 

zajistíme příjemnou, důstojnou 
a profesionální oslavu.

Kontakt na telefon: 602 102 845 

NABÍZÍM
STŘÍKÁNÍ SPODKŮ 

A DUTIN AUTOMOBILŮ.
TELEFON: 777 407 589

PRODÁM
Pěkný slunný, zděný byt 3+1 
v Ledči n. S., Staré sídliště. 
3. patro s výtahem, krásný 

výhled, plastová okna – byt je po 
celkové rekonstrukci.

Kontakt na telefon: 603 271 155
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HISTORIE. Obec Kouty se rozprostírá mezi Melechovem 
a Vlčí hůrou. Leží v nadmořské výšce 497 metrů. První zmínky 
o obci pocházejí z roku 1252. Jindřichem Humpoleckým zde 
byly založeny dvě osady – Kouty a Kamenná Lhota. Na po-
čátku 15. století zde vznikla tvrz na úbočí Melechova. Ves pak 
měla ještě několik dalších majitelů. V roce 1707 byla prodána 
knížeti Janu Leopoldu Donátovi, tak připadla pod dolnokralo-
vické panství. V roce 1850 byly Kouty zahrnuty do politického 
a soudního okresu Ledeč nad Sázavou a od roku 1925 patři-
la vesnice pod obecní úřad v Kamenné Lhotě. Samostatnou 
správu získala až v roce 1938. Roku 1976 byla sloučena s obcí 
Bojiště a k dalšímu  osamostatnění došlo v roce 1990. Usuzuje 
se, že mezi lety 1789–1814 pracovala v Koutech sklářská huť. 
Dále se v Koutech od nepaměti těžil kámen, který dával obživu 
mnoha kameníkům, kteří i přes svoji těžkou práci měli smysl 
pro kulturu a založili za pomoci učitelů v roce 1909 divadelní 
spolek a čtenářskou jednotu ,,Vlastimil“, který mimo divadel-
ních her uváděl na jeviště i operety. Z roku 1868 je první zmín-
ka o zdejší škole. Protože dětí neustále přibývalo, byla v roce 
1897 postavena jednoposchoďová zděná škola, kde se učilo, až 
do roku 1976. Od té doby je využívána k účelům obce.

SDH. V roce 1894 byl v Koutech založen hasičský sbor, kte-
rý se řadí mezi nejstarší venkovské sbory na Ledečsku. Sbor 
má 75 členů. Starostou hasičů je pan Jaroslav Štěpánek a ve-
litelem hasičů pan Miloslav Brzoň. Sbor je dobře technicky 
vybaven a dosahuje dobrých výsledků na okrskových soutě-
žích. SDH se stará o kulturní akce a udržování tradic v obci 
a přispívá svou prací při údržbě obecního majetku.

SOUČASNOST. V Koutech je 97 čísel popisných a 15 chat. 
Žije zde 197 trvale hlášených občanů. V obci je obecní úřad s de-
vítičlenným zastupitelstvem. Neuvolněnou starostkou je paní Eva 
Kramářová, místostarostou pan David Holata a dalšími zastupi-
teli: Zdeňka Misarová, Jaroslava Urbanová, Mgr. Petra Vágne-
rová, Václav Horák, Josef Nekola, Michal Štěpánek a Ing. Jiří 
Kalhotka. V budově bývalé školy je dnes kancelář obecního úřa-
du, knihovna, klubovna hasičů a kulturní sál, kde SDH pořádá 
různé kulturní akce. Sál je možné využít i k soukromým oslavám 
či akcím. V obci se udržují tradice mezi něž patří kácení máje, 
maškarní průvod masek po vsi s hudbou, havelské posvícení, 
pouť na sv. Vojtěcha. Letos se zde také uskutečnil druhý ročník 
Pokoutního hudebního festivalu. Jde o hudební událost pod ši-

rým nebem v centru obce, na kterém se letos představilo sedm 
kapel v čele s benešovským Keksem a ledečskou Psychohlínou. 
Do Koutů jsme přilákali bezmála 600 návštěvníků. Budova je po 
částečné rekonstrukci, nyní proběhla výměna oken v prvním patře 
v knihovně. V příštím roce bude provedena výměna zbývajících 
oken. Na všechny úpravy byly využity dotace z obnovy venkova. 
Letos ještě proběhne oprava střechy na této budově a v příštím 
roce je v plánu rekonstrukce elektrických rozvodů v přízemí.

V obci je soukromý obchod se smíšeným zbožím pana Kel-
lera, soukromé zahradnictví Holata, nástrojárna Kovo Ledeč, 
je zde možnost ubytování v chalupě u p. Štěpánka nebo na ho-
telu Luna, kde je cca 100 lůžek nebo ubytování v chatkách. 
V sousedním katastru je hotel Kouty s cca 50 lůžky. U obou 
hotelů jsou tenisové kurty a také velké rybníky, kde je možnost 
koupání a rybolovu.

OBEC. V obci byla v minulých letech provedena výstavba 
odradoňovací stanice, rekonstrukce návsi a návesného rybníka, 
byly vybudovány nové autobusové čekárny a nástupní ostrův-
ky a opravena hráz rybníka ,,Plivátko“. Byl zbudován vrt k po-
sílení zdroje pitné vody. V obci je z velké části nový vodovod, 
ale stále není vyřešeno odkanalizování obce.

Obec už roky usiluje o odkoupení soukromé kanalizace 
a ČOV, která vede přes celou obec. S majitelem kanalizace, 
UNI spol. s.r.o., proběhla domluva o výměně některých obec-
ních pozemků za tuto kanalizaci a ČOV. Vzhledem k tomu, že 
některé pozemky, o které má majitel kanalizace zájem, nejsou 
v majetku obce, probíhá nyní jednání s Lesním družstvem a obcí 
o výměně za jiné obecní pozemky. Poněvadž musí obec provést 
ještě dostavbu části kanalizačního řádu a vodovodu, nemůže vy-
ložit ušetřené fi nanční prostředky na koupi soukromé kanalizace 
a ČOV a musí tuto situaci řešit různými výměnami pozemků, 
což je složitý a zdlouhavý proces. Všichni doufáme, že se vše 
v co nejkratší době vyřeší a bude moci začít plánovaná dostavba 
kanalizace a vodovodu a konečně je budou moci všichni občané 
využívat. Z těchto důvodů nebyly v poslední době vynakládány 
fi nanční prostředky na žádné jiné investiční akce.

Obec zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce, 
spolufi nancované ze státního rozpočtu a Evropského sociální-
ho fondu, kteří přispívají svojí prací při údržbě obecních pro-
stranství a majetku obce.

Eva Kramářová, starostka obce
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JAMESON AMATÉRSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA

Záběr jižní strany náměstí s původ-
ní zástavbou. V místě, kde dnes sto-
jí prodejna Sázavanka, provozovali 
svoji živnost řezník Pešek a Prokop. 
U Pešků byl navíc hostinec. V sou-
sedství po pravé straně sídlil cukrář 
Soldát. Už zajímavé je porovnání za 
zhruba 15 let, kdy se velké prostran-
ství ledečského náměstí osázelo lipa-
mi, bez kterých si v současnosti toto 
centrum města už vůbec neumíme 
představit. Také ochrana jedné z nej-
větších stavitelských památek Ledče 
– Mariánské sousoší bylo chráněno 
litinovým oplocením. Při tom, jak 
často vídáme, jak návštěvníci i do-
mácí s památkou zacházejí, možná by 
nebylo tak docela od věci toto opatře-
ní zavést znovu.

Jistě vaší pozornosti neunikla ro-
hová budova náměstí, která v té době 
ještě zdaleka nesloužila ke vzdělává-
ní žactva, ale naopak byla centrem 
pohostinství a dobré zábavy. Hosté 
zřejmě odcházeli v naprostém pokli-
du, neboť jim k tomu stačily jen tři 
pouliční lampy na celé náměstí. 

VÝKUP PADANÝCH JABLEK
V SECHOVĚ U LEDČE N. S.

VE SKLADU OVOCE 
A ZELENINY

1,50 Kč/ kg – tato cena je platná 
od 1. 9. 2011

a může se měnit, aktuální infor-
mace získáte na níže uvedených 

telefonních číslech.
VÝKUP:

pondělí – pátek 9–18 hodin
sobota – neděle 13–17,30 hodin

INFORMACE NA TEL.: 
569 721 488, 603 847 319

Úvodem:
Amatérská bowlingová liga je pravidelnou sérií bowlingových turnajů pro amatérské sportovce, pří-
ležitostné a rekreační hráče bowlingu, kteří v sobě najdou sportovního ducha a budou chtít změřit své 
bowlingové schopnosti a síly s ostatními, kteří stejně tak „propadli“ tomuto zajímavému sportu.
Pravidla:
Každé družstvo sehraje jedno utkání týdně. Družstvo nastupuje k zápasu se třemi hráči, na soupisce 
může být uvedeno až hráčů osm (možnost libovolného střídání po odehrání každé jednotlivé hry). 
Každý hráč odehraje během jednoho utkání 6 her.
Utkání vyhraje družstvo, které vyhraje více her.
Bodování družstev je následující: vítězné družstvo obdrží 2 body, poražený zůstává bez bodu, v případě 
remízy si družstva rozdělí po 1 bodě. O celkovém pořadí rozhoduje počet získaných bodů, v případě 
rovnosti rozhoduje skóre, poté celkový počet sražených kuželek a poté výsledky vzájemných zápasů.
Poměr mužů a žen v týmech není nijak omezen.
Účastník pojmenuje tým, pod jehož názvem bude v celém turnaji vystupovat. Za každou jednotli-
vou fi rmu či skupinu hráčů je možné přihlásit libovolný počet týmů. V případě více družstvech se 
stejným názvem budou družstva označena pořadovým písmenem „A“, „B“ atd.
Hráč nesmí během jedné sezóny startovat v jiném týmu, než v jakém se zaregistroval.
Termíny konání:
V každém jednotlivém ročníku Ligy se konají dvě kola (jarní a podzimní), každé toto kolo je sa-
mostatnou soutěží a zná svého vítěze – mistra Bowlingové ligy.
Veškerá kola se konají ve všední den (pondělí–čtvrtek). Kapitáni jednotlivých družstev si vždy 
domluví termín, který bude vyhovovat oběma mužstvům.
Systém ligy
Bude vytvořen na základě počtu přihlášených družstev.
Ocenění
Vítězné družstvo získá putovní pohár, diplom a láhev JAMESON.
Účastnické poplatky: 
Startovné družstvo neplatí!!! Platí se pouze bowlingová dráha. Cena dráhy pro bowlingovou ligu 
je snížena na 200 Kč/hodinu.
Uzávěrka přihlášek:
Přihlásit se můžete do 31. 8. 2011 mailem info@kaskadaledec.cz, telefonicky 602 694 490 nebo 
osobně na bowlingu KASKÁDA, Husovo náměstí 17, Ledeč nad Sázavou
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OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
SVATÝ VÁCLAV, ZAKLADATEL ČESKÉHO STÁTU
28. 9. si připomínáme smrt knížete Václava, jedné z nejvý-

znamnějších postav našich dějin a církve. Založil Václav sku-
tečně stát, který je naším domovem dodnes? Pokud bychom 
brali stát jako organizaci společnosti na určitém území, pak 
jistě nikoliv. Knížectví v naší kotlině existovalo dávno před 
Václavem. Dnešní historická věda klade politickou a hospo-
dářskou konsolidaci a proměnu malého knížectví v regionál-
ně významný stát až do doby vlády knížete Boleslava, bratra 
Václava. Založil tedy Václav náš stát? Nebo jde jen o mediální 
obraz a historický omyl? Čím je Václav pro stát tak význam-
ný? Tím, že sjednocoval drobné kmeny pod svou vládu? Jistě 
také, ale hlavně tím, že přinesl naší zemi sjednocující program 
– křesťanství nejen praktikované (to tu již existovalo), ale i žité. 
Duchovní program dobra, na jehož základech stát vznikl a pře-
čkal tisíciletí. Václavův bratr Boleslav, tolik úspěšný vojensky 
a politicky, tento program posléze také přijal. Uvědomil si, že 
stát potřebuje pevný pilíř, nelze ho udržet jen zbraněmi a peně-
zi. Svatý Václav vytvořil autentický základ státu. Český stát by 
bez něj nevznikl. Kéž by nám i dnešní svobodně zvolení politici 
uměli nabídnout program dobra pro budoucnost. Svatý Václav 
to dokázal. Proto na něj s úctou vzpomínáme.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
– Výuka náboženství (na základních a středních školách, začí-

ná v září, bližší informace a přihlášky na faře) 
2. 9. a 16. 9. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan 

Bárta) 
2. 9. a 18. 9. v 19.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, 

středoškoláků a vysokoškoláků (na programu je duchovní 
slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze na zajímavá témata. 
Zajišťuje Společenství mladých)

4. 9. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útul-
ném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. 

Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. 
Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. 
Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

7. 9. a 21. 9. v 18.00 Mše svatá v kostele v Sačanech
9. 9. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí 

plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých)

15. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na 
faře)

18. 9. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje sku-
pina Naděje)

24. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (posezení na 
farní zahradě, hudební produkce, divadelní pásmo Putování 
za světlem)

30. 9.–2. 10. Víkendový pobyt dětí na faře (zajišťuje spolčo 
mladých

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, kterou 

Maria vytrpěla jako matka Ježíšova) 
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, která ho 

i vychovala). 
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který pro-

vázel Ježíše, dle tradice autor evangelia) 
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa

Milí čtenáři, nabízíme Vám možnost vznést dotazy, které se 
týkají křesťanství, křesťanů a katolíků. Zodpovíme podepsané 
dotazy, které pošlete na e-mail: farnost.ledecns@gmail.com, do 
předmětu napište dotazLN. 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Divadelní sdružení Mimochodem vás 
zve na žádanou reprízu bláznivé kome-
die Monsieur Amédée, se kterou mladí 
ochotníci slavili úspěch jak při loňské 
premiéře, tak i v nadcházejících opako-
váních. Představení se bude konat v opět 
trochu vylepšeném rytířském sále ledeč-
ského hradu v sobotu 24. září od 19:00 
hodin. (předchází mu ještě 9.–11. 9. Ve-
čer Tříkrálový).

V hlavních rolích se opět představí Fi-
lip Ženíšek coby vysloužilý profesor, kte-
rý je proti své vůli lapen v nepřetržitém 
sledu šílených dějových zvratů, o které 
se z dalších rolí postarají především jeho 
dva zdatní sekundanti Markéta Prchalová 
a Vojta Roul. Čeká vás rozverná hra plná 
mafi ánů, vražd a nájemných děvčat, která 
nenechala na pokoji jedinou bránici nejen 
ledečských milovníků divadla, ale i pub-
lika v Kutné Hoře, Světlé nad Sázavou 
i dalších místech.

V průběhu podzimních měsíců se Mi-
mochodem s touto hrou podívá ještě na 
divadelní přehlídky v Týnci nad Sázavou 

a Chlumci nad Cidlinou, kam si spolek 
pozvali sami pořadatelé těchto prestiž-
ních a oblíbených festivalů, když se na 
jaře přijeli podívat na jednu z repríz.

Návštěvníci divadla seznají, že sdru-
žení nelenilo ani přes prázdniny, během 
kterých pořádalo několik představení vy-
braných hostujících souborů z okolních 
měst a jeden rockový benefi ční festival na 
hradě. Ochotníci totiž nedávno zvelebili 
rytířský sál hradu a postarali se o stupňo-
vité hlediště, takže ze zadních řad je nyní 
mnohem lépe vidět na dění na pódiu.

Zájemcům o zhlédnutí reprízy hry 
Monsieur Amédée z vlastní zkušenosti 
doporučujeme rezervovat si lístky do-
předu, nejlépe na mailu rezervace@
mimochodem.com, neboť při jarním 
představení této hry byla kapacita sálu 
naplněna již plných pět dní před samot-
ným hraním a na váhající návštěvníky 
se bohužel nedostalo místa. Všichni jste 
srdečně zváni!

Josef Nádvorník

POZVÁNKA NA DIVADLO KOUPÍM
poštovní známky, pohledy, obálky, 

bankovky, tuzexové bony, losy, 
akcie, celé sbírky – větší množství 
– pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti nejvyšší možné ceny. 
Info: tiskárna@komurka.cz, nebo 

tel.: 724 22 92 92. 

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných cho-
vů, které zaručují kvalitu a vysokou 

užitkovost)
TRASA č.13 – 11 hodin 

Ledeč n. Sázavou /tržnice za aut.
nádražím

12 hodin Hněvkovice (na návsi)
Prodej 7. 10. 2011

Kuřice černé, červené
stáří: 14–18 týd.

cena: 130–150,- Kč
Drůbež OBJEDNÁVEJTE 

na adrese: Gallus Extra s.r.o., 
Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel. 567 212 754, 567 214 502, 
mob. 731 701 331, po–pá 8–15 h! 

gallusextra@centrum.cz
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JE 1. ZÁŘÍ A ÚDEREM OSMÉ VSTOUPIL DO HISTORIE
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Je to přelomový čas pro 74 místních prvňáčků (35 děvčat), 
kteří jsou rozděleni do tří tříd. První kroky ke vzdělání jim 
zprostředkují zkušené paní učitelky – J. Bernáthová, J. Hro-
chová a D. Tůmová. Děti přišlo pozdravit vedení školy v čele 
s paní ředitelkou Petrou Vágnerovou a zástupcem ředitelky 
panem Milanem Štěpánkem. Tradičně si tuto slavnostní chví-
li nenechalo ujít ani vedení Města Ledče n. S., a to starosta 
Mgr. Petr Vaněk a místostarosta Jaroslav Doležal. Předali 
dětem malý dárek a popřáli pro příští čas hodně zdraví, trpě-
livosti a píle. 

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LED-
ČI N. S. V letošním školním roce usedne do lavic tří prvních 
tříd 74 prvňáčků. Jejich prvním školním rokem je provedou 
paní učitelky J. Bernáthová, J. Hrochová a D. Tůmová. Spolu 
s prvňáčky bude I. stupeň naší školy navštěvovat celkem 324 
žáků rozdělených do 15 tříd.

Šestý ročník bude letos navštěvovat 68 žáků rozdělených 
do tří tříd. Třídními učiteli budou paní učitelky P. Holatová, L. 
Olišarová a pan učitel M. Simandl. Ve školním roce 2011/2012 
bude mít II. stupeň 10 tříd s celkovým počtem 233 žáků.

V loňském školním roce opustilo I. stupeň 74 žáků, z nichž 
16 bylo přijato do víceletého gymnázia, ostatní žáci přešli na 
II. stupeň. Z II. stupně odešlo 59 žáků devátých tříd, kteří byli 
přijati do středních škol a učebních oborů. 

Během prázdnin byla  vymalována školní jídelna, část cho-
deb budovy v Komenského ulici, první třídy a šesté třídy. První 
třídy budou také od prvního září vybaveny novým školním ná-
bytkem. O prázdninách provedla fi rma Atos, spol. s r.o. výměnu 
střešní krytiny spojovacího krčku školy mezi pavilony A a B 
v Nádražní ulici (docházelo k zatékání vody do konstrukce). Ve 
dvou třídách II. st. došlo k výměně podlahové krytiny. Ve škol-
ním roce 2008/2009 získala naše škola cca 2 miliónovou dota-

ci z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky 
na grantový projekt s názvem „Arboretum – škola v přírodě“, 
jehož partnery jsou Základní škola v Habrecké ulici a Město 
Ledeč nad Sázavou. Tento tříletý projekt bude ukončen na jaře 
roku 2012. V uplynulém školním roce došlo k osázení pozemku 
arboreta, učitelé zapojení do projektu vytvořili keramické po-
pisky, učební texty a pracovní listy pro výuku žáků v arboretu. 
Díky vstřícnému přístupu fi rmy ATOS, spol. s r.o., která umož-
nila dovézt a rozmístit do prostoru arboreta kameny z okolních 
lomů a také díky některým fi rmám a občanům (Granit Lipnice 
s.r.o., SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. – lom Vlastějovi-
ce, SHB, s.r.o. – kamenolom Bernartice, UNIKOM a.s. – lom 
Bohdaneč a Lukáš Brož, Ostrov), bude arboretum ozvláštně-
no malým geoparkem. Žáci se zde budou tedy moci seznámit 
na vlastní oči s horninami, které jsou typické pro Mikroregi-
on Ledečsko. Naše škola se ve školním roce 2009/2010 jako 
partnerská škola zapojila do projektu Základní školy Nuselská 
Havlíčkův Brod s názvem „Učíme interaktivně“. Díky tomuto 
projektu se podařilo vybavit školu třemi interaktivními tabule-
mi. Tento projekt bude probíhat i letošní školní rok a zapojení 
učitelé budou pokračovat ve vytváření výukových programů 
určených pro výuku na interaktivní tabuli. Těmito projekty 
však naše snaha o pestřejší a příjemnější výuku ve škole končit 
nebude. Navážeme na úspěšné akce z minulých let: divadelní 
představení žáků spojená se slavnostním vyřazováním žáků 9. 
ročníku, sportovní turnaje, akce školní družiny atp. I nadále se 
budeme aktivně účastnit mezinárodního stonožkového hnutí 
„Na vlastních nohou“ a mezinárodního programu GLOBE, kte-
rý si klade za cíl podporovat u žáků zájem o přírodní vědy. Na 
závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům a rodičům hezký 
a úspěšný nový školní rok 2011/2012. 

Petra Vágnerová, ředitelka školy
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NOTORBURG FEST 2011 – a protože bojů bylo přes léto dost, ke kulturnímu zakončení sezóny připravili na 
17. 9. 2011 ledečští šermíři na louce pod Sechovem multižánrový hudební festival Notorburg fest. Na festivalu 
vystoupí zejména skupina MALIGNANT TUMOUR (extrémní rock´n´ roll) – která vloni zvítězila v kategorii Hard 
and Heavy v anketě ANDĚL, skupina NŠOČI (punk rock), ŽÁDNEJ STRES (ska), AGGRESSIVE TYRANTS 
(grind hardcore), PRIMITIVE PLEBS (pub rock), FORMACE (folk), R.U.M. (rock pop), KRASNYJ KYRPIČ 
(black punk), SIR WITCHES BROOM (rock) BOHEMIAN HIGLANDERS (rock punk) a možná vystoupí 
i Slávek, známý lamač dívčích srdcí. Více informací je na http://bandzone.cz/fan/notorburgfest. Stejně jako 
v případě bitev, je zde možnost noclehu na přilehlé louce, ve vlastních stanech. Pro případ nepřízně počasí je pro 
diváky připraveno zastřešení. Vstupné činí v předprodeji 150,- Kč, na místě 190,- Kč. Předprodejní místa v Ledči: 
Informační centrum, Kaskáda Ledeč, Dárkové zboží – Věra Kunášková. 

Změna programu vyhrazena. Příště o bitvě na vodě.
Za Notorix Denatur – Danek

Léto a čas dovolených nám pomalu končí, proto v rámci malého ohlédnutí připomenu dvě vydařené akce uspořádané 
ledečskými dobrovolníky a zároveň pozvu na poslední letošní větší akci pořádanou ledečskými šermíři. 

BITVA O NOTORBURG – dne 23. 7. 2011 proběhl na louce u Sázavy pod Sechovem další ročník tradiční Bitvy 
o Notorburg. Návštěvností se opět zařadil mezi největší kulturní akce v rámci mikroregionu. Po týdenních přípravách 
a výstavbě tvrze byl krátce po poledni zahájen program pro veřejnost. Bylo otevřeno dobové tržiště, probíhaly ukázky 
řemesel, zájemci si mohli některé kreativní aktivity vyzkoušet sami. Krčmy a stánky byly obleženy, na soutěže pro 
děti a dospělé se čekaly fronty. V natahování gumy, boji na kládě a v disciplině železná paže soutěžili muži, ženy i děti. 
Nechybělo divadelní představení spolku Mimochodem, ukázka dravců ze stanice Pavlov. Slíbená dětská bitva, která 
ač byla určena dětem, měla rozměr vřavy dosud nevídané. Všechny děti, které se jí zúčastnily, na ní stále, k radosti 
rodičů, vzpomínají a bojové techniky vybrušují. 

Po šestnácté hodině odstartovala hlavní část programu. Letošní zápletka bitvy spočívala v tom, že na hradě Notorburg král 
Notorix III. si po smrti své ženy přivedl na hrad mladou milenku, jejímž půvabům se nedokázali ubránit tři královi synové 
Bolehlav, Kaziboj a Tupomysl, které postupně svedla a zneuctila. Když se to král dozvěděl, nechal milenku před zraky svých 
synů zbičovat a vypálit jí cejch cizoložnice... . Syny výtečníky vydědil a vyhnal ze země. Synové však každý počítali s třetinovým 
dědictvím. Proto domluvili krvavou pomstu, která byla stěžejním bodem vystoupení. Bolehlav připlul na lodích od východu 
s hordou ruských Vikingů, Kaziboj na západě najímá divoké Sasy a Germány a Tupomysl přichází z jihu s prapodivnou 
sebrankou barbarů, kteří zde přebývali ještě od dob dobývání Říma. Následuje bitva. Lučištníci pálí na hrad, další přiráží se 
žebříky a pokouší se dobýt věže, které se pokouší zapálit. Z hradu střílí děla. Od západu útočí Kaziboj s Germány katapulty, 
palba je opětována, hrad částečně hoří. Tupomysl pokračuje v útoku obrovským beranidlem, dobývání pokračuje. Dobývání 
nepokračuje tak, jak si tři výtečníci naplánovali. Připravují proto obrovskou ohnivou kouli, kterou pustí proti hlavní bráně. Ta 
naštěstí částečně odhoří již při transportu. Situace je přesto víc než vážná, král zlatem přesvědčí Bolehlava, aby bojoval s ním 
proti bratrům. Nedělení dědictví na podíly a zlato přesvědčí Bolehlava bez bolestivého přemýšlení, aby se spojil s otcem. Hrad 
doutná a místy hoří, na zemi téměř souvislá vrstva mrtvých těl bojovníků, přichází rozhodující souboj. 

Slovy nelze vylíčit brutální a nelidské výjevy, které se divákům naskytly. Takový průběh bitev byl jedním 
z předpokladů, které vedly národy, aby později přistoupily k tzv. Ženevským konvencím. Situace byla nepřehledná, až 
z jejího výsledku bylo patrné, že Notorix III. se svým nejstarším synem Bolehlavem ubránili hrad a všechny útočníky 
pobili. Kaziboj a Tupomysl byli popraveni. Bolehlav usedl na trůn a vládl šťastně a moudře ještě mnoho let.

Večer na závěr programu vystoupily skupiny Primitiv Plebs a Znouzecnost, které přispěli ke zdárnému průběhu 
rekonvalescence bojovníků, kteří se tak mohli v následujících dnech odebrat do svých domovů a zaměstnání. 

Závěrem se patří poděkovat dobrovolníkům, kteří přípravě realizace akce věnovali opět kus svého času a úsilí, hasičům 
z Ledče a Hradce, za pomoc a asistenci, obci Kožlí, pyrotechnikům Draco Ardens za skvělé efekty, moderátorovi 
programu Petru Soukupovi, i zúčastněným šermířům. Nelze vynechat ani sponzory, bez jejichž příspěvku by nebylo 
možné akci uspořádat. 

LETNÍ LEDEČSKÉ BITVY



Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako každoroční účast našich mládežnických družstev na turnaji ve slovinské Izole a už po-
malu začíná nový soutěžní ročník 2011/2012. Jako první v tomto ročníku zasáhnou do mistrovských bojů naše dorostenky, které 
v této sezoně budou startovat již v kategorii starších dorostenek. Do mistrovských bojů zasáhnou již 18. září, kdy se představí na 
palubovce soupeřek z Jindřichova Hradce. V domácí hale v Koželské ulici se pak představí všem příznivcům házené v sobotu 
24. 9., kdy budou hostit družstvo Sokola Kobylisy. Ve stejný den zahájí druholigovou soutěž i naši muži, kteří přivítají družstvo 
Sokola Písek. Stejně tak, jako v minulé sezoně, budou ve 2. lize mladšího dorostu působit i naši dorostenci, avšak ve společném 
družstvu s hráči Zruče n. S. K tomuto řešení nakonec přistoupili funkcionáři obou oddílů, když obě družstva se po jarním odchodu 
několika hráčů do vyšší věkové kategorie ocitla „v nedostatku hráčů“ této kategorie. Výsledkem tohoto sloučení je společný tým, 
který sehraje polovinu domácích mistrovských utkání ve Zruči a polovinu  na palubovce sportovní haly v Koželské ulici. 

Jako každý rok budou náš oddíl házené, který je po odchodu fotbalového oddílu největším oddílem TJ Kovofi niš, reprezentovat v oblast-
ních soutěžích i mládežnická družstva – ml. žáci a žákyně, minižákyně a přípravky, která stejně jako ligová družstva sehrají svá utkání případ-
ně turnaje ve SH v Koželské ulici. Samozřejmě, že účast všech mládežnických družstev jak v ligových , tak i oblastních soutěžích je pro náš 
oddíl fi nančně velmi náročná a byla by nemyslitelná bez fi nančního přispění našeho města, za což patří vedení města velké poděkování.

A nyní uvádíme pro příznivce našeho oddílu alespoň rozpis domácích ligových utkání našich družstev:
Muži   Dorostenky  Dorostenci
24. 9. Sokol Písek 24. 9. Sokol Kobylisy 8. 10. Louny
8. 10. Starý Plzenec 15. 10. Astra Praha  23. 10. Jablonec
15. 10. Chodov  29. 10. Jindřichův Hradec 3. 12. Ústí n. L. 
29. 10. Bohemians Praha 12. 11. České Budějovice
19. 11. Lokomotiva Plzeň
3. 12. Jiskra Třeboň „B“ 
O všech hracích termínech našich družstev jak ve 2. lize, tak i mládežnických 

družstev v oblastních soutěžích Vás budeme informovat na stránkách našeho oddílu 
www.hazenaledec.cz 

- ZT -
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ZAČÍNÁ NOVÝ ROČNÍK HÁZENKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 

TENISOVÝ TURNAJ – LEDEČSKÝ ZÁMEK 

Ve dnech 27.–29. 8. 2011 se uskutečnil další ročník tradičního 
tenisového turnaje mládeže „Ledečský zámek“. I v letošním 
roce byl velice solidně obsazen. 19 chlapců a 15 děvčat nebývá 
běžnou záležitostí v této kategorii v rámci celé ČR. Město Ledeč 
nad Sázavou je prezentováno přes tenis díky perfektní organizací 
vč. nadstandardního zajištění turnaje a podporou sponzorů 
mládežnického tenisu. Právě díky sponzorům byly úspěšným 
hráčům předány hodnotné ceny. Nemůžeme se tedy divit, že se do 
našeho města sjedou tenisté např. z Opavy, Liberce, Brna, Třebíče, 
Prahy, Hradce Králové, Dačic apod. Naše město reprezentovalo 
celkem 8 tenistů (4 chlapci a stejný počet děvčat), kteří se však 
dál než do čtvrtfi nále nedostali. Nejúspěšnější z našich byla 
Tereza Panská a z chlapců Lukáš Gažák. Vítězi turnaje se stali ve 
čtyřhrách nasazené páry – Helena Becková s Andreou Cellerovou 
z LTC Pardubice resp. TK Hradec Králové a v chlapcích Vít Uhlíř 
s Michalem Hrubým z TK Sport Kolovraty resp. Start Liberec.V 
jednotlivcích to favorité neměli tak jednoduché dostat se až do 
fi nále díky vyrovnanosti soupeřů, přesto se však přeci jen prosadili. 

V dívčí kategorii zvítězila Klára Smolíková z Jihlavy, která ve fi nále porazila Šárku Bezdíčkovou z Ústí nad Orlicí 6:3, 6:2. V chlapcích 
zvítězil Vít Uhlíř nad Petrem Langrem z LTC Pardubice 6:4, 6:0. Díky takovému počtu hráčů se turnaj protáhl až do pondělního dopoledne, 
kdy se odehrálo poslední fi nále chlapců. Je asi zbytečné konstatovat, že je škoda nezájem veřejnosti o tak významný turnaj s velice dobrou 
úrovní. Přesto můj dík patří všem, kteří se na zajištění turnaje jakkoliv podíleli na úkor svého volného času, což se v současné době nenosí. 
Poděkovat bych chtěl také sponzorům a děkuji touto cestou hlavně Marku Kroutilovi a jeho manželce, p. Jiřímu Víškovi za Světlé nad 
Sázavou – hlavnímu rozhodčímu a MUDr. Pavlu Jaremenkovi za administrativní zajištění celého turnaje.

Josef Hnik 

Zadní řada zleva:
Tomáš Fiala, Petr Blažek, Josef Boudník, Adam Roul, Lukáš Gažák.
Přední řada zleva:
Nikola Křištová, Petra Machálková, Kristýna Běloušková, Tereza Panská.

Na začátku srpna 2011 proběhlo na dvorcích Te-
nisového klubu Ledeč nad Sázavou, tenisové sou-
středění mladších žáků. Kromě tenisových tréninků 
si svěřenci zdokonalovali fyzickou kondici i jízdou 
na kolech. 

–MK– 

TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ MLADŠÍHO 
ŽACTVA 1.–5. SRPNA 2011

PODZIMNÍ 
ROCKOVÁ BĚLÁ

1. října 2011se v Bělé u Ledče n. S. 
uskuteční koncert skupin:

POLYMETAL, SKYLLA, XENON
Začátek ve 20 hodin v TONKA 

MUSICAL HALL.
Pořadatelé vás zvou na příjemnou 

zábavu v nastávajícím podzimním čase.
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Marně tě oči hledají,
marně slzy po tvářích stékají,
srdce ti přestalo bít,
i když jsi tolik chtěl žít.
Dne 5. října 2011 uplyne již 5 let, kdy 
nás navždy a nečekaně opustil pan 
PETR CUDLÍN z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj. 

Stále vzpomínáme – manželka, děti, 
rodiče, bratr s rodinou, švagr s rodinou

VZPOMÍNKA

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. 
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511, 
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory 
vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do 
25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Motokrosový svátek se konal v Ledči nad Sázavou v sobotu 27. 
srpna 2011, kdy se na perfektně připravené trati jel mistrovský 
podnik seriálu AČR čtyřkolek a side.

Záštitu převzali hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek 
a senátor Ing. Miroslav Strnad.

V tropických podmínkách dokázal tým zkušených pořadatelů 
připravit trať i zázemí perfektně a patří jim za to velký dík. 

A teď už k vlastnímu dni závodů. Den začínal za velmi pěkného 
počasí, postupně se začalo zatahovat a poprchávat, ale déšť čekal 
až jezdcům předáme ceny. 

Kromě našich předních jezdců a reprezentantů se zúčastnili zá-
vodníci z Rakouska, Slovenska, Polska a Dánska.
Čtyřkolky se jely ve třídách:
- Pohár ČR Junior I – od 7 do 10 let a Junior II – od 10 do 14 let
- Přebor ČR 
- Mezinárodní mistrovství ČR
Sidekary se jely jako Mezinárodní mistrovství ČR a také za 

účasti české špičky.
Diváci měli možnost vidět tyto stroje v napínavých soubojích, 

někdy doslova „na ostří nože“, protože šampionát vrcholí a každý 
bod bude na konci dobrý. Třídy Přebor ČR a MMČR byly sloučeny. 
Startovalo se ve dvou řadách a favorité se v obou jízdách dostali 
ihned dopředu. V MM ČR zvítězil Martin Liška, před Lukášem 
Studeným a Jiřím Kašparem. Dosud vedoucí jezdec šampionátu 
David Tušl dojel až na pátém místě a tak závěr mistrovství bude 
napínavý.

Přebor ČR vyhrál suverénní lídr šampionátu Marian Klíč před 
Markem Pondělíčkem a Lukášem Vodárkem.

V Juniorech I si bez problémů dojel pro vítězství vedoucí jez-
dec mistrovství Marek Fischer. Další místa obsadili Daniel Klíma 
a Lukáš Kolpek.

Juniory II vyhrál Marián Klíč jun. před Tomášem Cífkou a 
Martinem Malachem.

Třída sidekarů přinesla napínavou podívanou. V první jízdě 
byli suverénní bratři Rozehnalové před Lukášem Černým se spo-
lujezdcem Andersem Zinlkernagelem z Dánska. V druhé jízdě 
obě vedoucí posádky bojovaly urputně o vedoucí pozici, bohužel 
těsně před koncem závodu došlo ke vzájemné kolizi a ani jedna 
z nich závod nedokončila. Celkovým vítězem se tak stali bratři 
Čermákové před Robertem Diblíkem a Petrem Šnévajsem. Třetí 
skončili bratři Vejchodové.

K hladkému průběhu závodů přispěli velkou měrou – a patří 
jim zvláštní dík – zkušení činovníci AČR – předseda jury Václav 
Severa, ředitel závodu Jiří Krejčík a oba techničtí komisaři Václav 
Suchý st. a Miroslav Prášek. 

Podle prvních ohlasů se podnik líbil divákům i jezdcům. Názor 
těch z nejpovolanějších, bratrů Rozehnalových: „V Ledči jsme 
jeli poprvé asi všichni, kteří stáli v sobotu na startu. Pro nás to 
bylo velké překvapení a to příjemné. Nová trať, nový pořadatel, 
čekal jsem něco úplně jiného, ale tohle fakt ne. Parádní trať, zá-
zemí, organizace šlapala, kropení fungovalo – velká pochvala za 
odvedenou práci.“

Taková pochvala nejen těší, ale organizátory povzbuzuje 
k uskutečnění dalších ročníků.

Ing. V. Křivánek, foto: Jan Borek 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR
ČTYŘKOLEK A SIDE V LEDČI NAD SÁZAVOU

PRODÁM
Dům + pozemky v osadě Hamry u Ledče n. S. 

Kontakty: 724 562 922, 737 758 402, 369 771 250.


